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چکیده
جنـگ همچـون پدیـده ای مخّرب بر کشـورها تحمیل شـده اسـت و پیامدهـای آن تنها شـامل مبارزان 
نبـوده، بلکـه بـر کّل کشـور تأثیـر می گذارد. هنـر و ادبّیـات نیز از ایـن پدیده به عنـوان الهامی غنی اسـتفاده 
می کننـد. بـا توّجه بـه تفاوت های فرهنگی و ایدئولوژیک کشـورهایی که مـورد حمله قرار گرفته اند، دانسـتن 
ایـن موضـوع کـه چگونـه و در قالـب چـه تصویـری ایـن ملـل واقعّیـت جنـگ را در ادبّیـات خود بـه تصویر 
می کشـند، جالـب و درخـور توّجـه اسـت. از ایـن رو، مطالعة سـفر بـه انتهای شـب از لویی فردینان سـلین و 
زمیـن سـوخته اثـر احمـد محمود، به شـکلی تطبیقـی می تواند چگونگی نمـوِد زبانی جنـگ و آثـار آن را به 
تصویـر بکشـد. در ایـن پژوهـش، با نشـان دادن شـرایط اجتماعی مـردم در طول جنـگ، جنبه های ابـزورد و 
تراژیـک آن را در ایـن دو اثـر مـورد بررسـی قـرار داده ایم و سـعی کرده ایم به مقایسـة زبان، سـاختار و سـبک 
ایـن دو اثـر بپردازیـم. بـا این حـال، وجود برخی تفاوت هـای فرهنگی و عقیدتی بین ملل همچـون ارزش های 
ملّـی، مذهبـی تفاوت هـا را در تصویر و نوشـتار روایی نشـان می دهـد. بنابراین، تالش می کنیم نگـرش این دو 
نویسـنده را پیرامـون جنـگ، مفهـوم مـرگ و جنبه هایی چـون میهن پرسـتی و قهرمان پروری بررسـی کنیم.
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مقّدمه
مطالعـة تاریـخ ملـل نشـان می دهد که بسـیاری 
از آنهـا پدیـدۀ مخـّرب جنـگ و آثـار زیانبـار آن را در 
تمـام جنبه های زندگی بشـر تجربـه و درک کرده اند. 
ادبّیـات نیـز همچـون هنرهـای دیگـر سـعی در بـه 
تصویـر کشـیدن پوچـی جنگ داشـته  اسـت. سـلین 
نویسـنده ای بـزرگ اسـت کـه بـه واسـطة جنگی که 
آن را تجربـه کـرده، اثـری درخشـان را در  قلمـرو 
ادبّیـات جنـگ و سـیاهی آن رقـم زده اسـت. حضـور 
نویسـنده در جنـگ جهانـی اّول و درک تجربه هـای 
آن، وی را دچـار نوعـی بازنگـری در تاریـخ و اخـالق 
انسـانی نمـود و زمانی کـه او در سـال 193۲ میالدی 
رمان سـفر به انتهای شـب را منتشـر نمـود، مخاطب 
خـود را بـا رویدادهـا و کابوس هایـی روبـه رو کـرد که 
در آن، جنـگ یادآور نفرت انسـانی و وحشـتی اسـت 
 Littérature de( کـه پوچی را بـر پردۀ ادبّیات ابـزورد

l’absurdité( بـه نمایـش گذاشـت.

سـفر بـه انتهای شـب رونـد آشـنایی مـرد جوانی 
اسـت بـه نـام باردامـو )Bardamu( کـه بـا حقایـق 
جامعـه و دنیـای زمان خـود روبه رو می شـود. این رمان 
از موضوع هـا و سـاختار گوناگونـی تشـکیل شـده کـه 
شـاهدی بر زندگی مردمان اروپا در قرن بیسـتم اسـت:

»راوی همـزاد نویسـنده اسـت کـه زندگی خـود را 
حکایت می کنـد و به توصیف لغزش هـای پی درپی خود 
و جامعـة خویـش می پـردازد. چند مـاه جنگ تحمیلی 
بـر جسـم و روح او تأثیـر می گـذارد، گویـی کـه حماقت 
و بدسرشـتی انسـان ها چشـمانش را خیره ساخته است 
و دیگـر هرگـز برایـش نادیـده نمی مانـد... در واقـع، همه 
چیـز از جاّده ای شـروع می شـود که دو آلمانی شـروع به 
تیراندازی کردند و باردامو پشـت درختی پنهان شـده... و 
فرمانده اش با حرف ها و اشـاره های سـرهنگی که بیهوده 

حـرف می زد، جـان داد...« )نونهالـی، 13۸5: 1۶۲(.

زمیـن سـوخته، آخریـن رمـان از آثـار سـه گانة 
احمـد محمود اسـت که دو قسـمت دیگـر آن را رمان 
همسـایه ها و داسـتان یـک شـهر تشـکیل می دهنـد. 
رمـان زمیـن سـوخته روایتی اسـت از تاریـخ مقاومت 
سـاکنان اهـواز در اّولیـن روزهای جنگ ایـران و عراق 
)پاییـز 1359( و تصویری از کشـتار این مـردم در زیر 

بمبـاران دشـمن بر آسـمان اهواز اسـت.

1ـ پیشینة پژوهش
آثـار متعـّددی وجـود دارند کـه معطوف بـر حوزۀ 
سـاختاری و محتوایـی رمان های سـفر به انتهای شـب 
و زمیـن سـوخته می باشـند که خـود بیانگـر این مهم 
اسـت کـه ایـن دو اثر از اهمّیـت بسـزایی در ادبّیات هر 
دو کشـور برخوردارنـد. از جملـة آثار دربـارۀ تألیف های 
احمـد محمـود می تـوان به مصاحبـة لیلی گلسـتان با 
وی در بررسـی سبک شـناختی آثـار او اشـاره کـرد که 
در کتـاب حکایت حال آمده اسـت. عبدالعلی دسـتغب 
در نقـد آثـار احمود محمود به نقد محتوایـی آثار احمد 
محمود پرداخته است و حمید عبدالّهیان نیز شخصّیت 
و شـخصّیت پردازی را در آثـار محمـود، در کتابـی بـا 
همیـن عنـوان بررسـی کـرده اسـت. همچنیـن، کتاب 
ارزشـمند فیروز جاللـی زنوری، باران بر زمین سـوخته 
را بایـد جـزو پیشـگامان نقدهـای آثار محمود دانسـت. 
در بـاب اثر سـلین نیز بـا توّجه به قدمت و شـهرت آن، 
مطالعات فراوانی انجام شـده اسـت که شـاید مهم ترین 
 Mémoires( آن، کتـاب خاطـرات و بازتاب های جنـگ
et Représentations de la Guerre( اثر مشـترک النا 
 Elena Lamberti et Vita( المبرتـی و ویتا فورتوناتـی
Fortunat( باشـد. اّمـا در حوزۀ تطبیقی ایـن دو اثر، به 
طـور خـاص در موضوعـی که بـدان پرداخته ایـم، مورد 
بررسـی قرار نگرفته اند. قابل ذکر اسـت که سـّیده سـارا 
آرام در پایان نامـة خـود بـا موضـوع »مقایسـة تطبیقی 
سـفر به انتهای شـب و همسـایه ها«، تحلیلی تطبیقی 
از دو اثـر سـفر به انتهای شـب و همسـایه ها ارائـه داده 
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اسـت کـه در شـعاع پژوهـش حاضر و موضوعـی که به 
آن پرداخته ایـم، قرار نگرفته اسـت.

2ـ اهمّیت و ضرورت پژوهش

در ایـن مقالـه، تـالش شـده اسـت که به پـاره ای 
از پرسـش ها در بـاب این دو اثر و مقایسـة آنها پاسـخ 
دهیـم؛ مثـاًل بررسـی دالیـل شـباهت ها و تفاوت ها و 
نیـز نـوع رفتار شـخصّیت های دو داسـتان و چگونگی 
نشــئت گرفتـن آنهـا کـه موجـب رسـیدن ایـن دو 
نویسـنده به ابزوردیتة ناشـی از جنگ می باشـد. برای 
پاسـخ بـه ایـن پرسـش ها، ابتـدا رنج هـای فیزیکـی و 
روانـی برآمـده از جنـگ را در دو اثـر نامبـرده مـورد 
بررسـی قـرار می دهیم و نتایـج فاجعه آور ایـن رویداد 
را از نـگاه سـلین و محمـود، در جامعـه ای بـه تصویـر 
می کشـیم کـه در آن جنـگ را از دیـده گذرانده انـد. 
در بخـش دوم، سـاختار روایـی و زبـان دو نویسـنده 
را مـورد بررسـی قـرار می دهیـم کـه برگرفتـه از نگاه 
تراژیک سـلین و محمود در آثار آنان اسـت و در پایان 
بـه بررسـی این دیـدگاه تراژیـک از پدیدآرنـدگان دو 
اثـر می پردازیـم؛ نگاهـی کـه مفاهیمـی ماننـد مرگ، 
و ارزش هایـی چـون میهن دوسـتی و قهرمان پروری را 
در بـر می گیـرد. بینشـی که ما را به سـوی دسـتیابی 

بـه تفاوت هـای ایـن دو اثـر هدایـت می کند.

3ـ ابزوردیته و ادبّیات جنگ
داسـتان های  جنـگ،  رمان هـای  مشـهورترین 
اعتراضـی هسـتند کـه تصویـری هولنـاک و خالـی از 
معنـا را از جنـگ بـه خواننـده القـا می کننـد و خالصه 
تصویـری ابسـورد از جنگ را پیـش روی مخاطب خود 
.)Piarotas & Charreton 2005: 226( قرار می دهنـد
در آثار محمود، جنگ آشـکارکنندۀ ویرانی اسـت 
کـه انسـان متحّمـل می شـود و قـادر نیسـت خـود 

را از ایـن ویرانـی بـه دلیـل شـرایط ناگـوار اجتماعـی 
برهانـد. در نخسـتین روزهـای جنـگ، نویسـنده از 
تـالش بازیگـران داسـتانش بـرای گریزی می نویسـد 
کـه بـدان بتواننـد خـود را از ایـن موقعّیـت هولنـاک 
و در نظـر نویسـنده، بی فایـده و خانمان سـوز نجـات 
دهند. محمود همچون سـلین، با نشـان دادن تصاویر 
مردم گریـز در اثـر خـود سـعی در به تصویر کشـیدن 

درماندگـی بشـر در برابـر جنـگ دارد:
»یْکَهو تمام شـهر، عین النة زنبـوری که خراب 
شـده باشـد و یا در یک لحظه َگر گرفته باشـد، بَِهم 
می ریـزد. رفت وآمدهـا شـتاب زده می شـود. حرف ها 
بـوی تـرس می دهـد؛ بـوی دلهـره، بـوی مقاومت و 

بوی فرار...« )محمـود، 13۶۸: ۲5(.

سـلین نیـز در بخـش اّول رمـان خـود، تصویری 
هولنـاک را از جنـگ پیـش روی باردامـو، شـخصّیت 
اصلـی داسـتان و خواننـده قـرار می دهد کـه برگرفته 
اّول  جهانـی  جنـگ  در  وی  شـخصی  تجربّیـات  از 
اسـت؛ تصاویـری از واقعّیـت جنـگ کـه در پـی آن، 
راوی داسـتان بـه چیـزی جـز گریـز فکـر نمی کند و 
در آن هیـچ نشـانه ای از قهرمان پـروری و ارزش هـای 

میهن پرسـتانه وجـود نـدارد:
»میهن پرسـتانی هستند و سپس کمتر می شوند... 
بـاران می بـارد و سـپس ایـن مـردان کمتـر و کمتـر 

می شـوند« )سـلین، 13۷3: ۲۲۶(.

قمع کننـدۀ  و  قلـع  نیـز  احمـد  نـگاه  در  جنـگ 
انسان هاست. اگر در ابتدای اثر، مرگ از دید شخصّیت های 
داستان مفهومی لمس نشده و غریب اسـت، اّما در انتها، 
راوی تقریباً شـاهد مرگ تمام شخصّیت هاسـت و این 
مسـئله بعـد از مّدتی، بـه موضوعی روزانـه، تکراری و 
ابـزورد تبدیـل می شـود؛ گویـی که شـهر و سـاکنین 
آن مّتهـم بـه مرگـی هولنـاک هسـتند. از یـک سـو، 
مـرگ به عملی مکانیکـی و روزانه تبدیـل می گردد و 
آشـکارکنندۀ جنبـة ابزورد جنگ می شـود و از سـوی 
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دیگـر، تداعی کنندۀ بدبختی مردمان این شـهر اسـت. 
در واقـع، در هـر دو اثـر، گویـی وجـود شـخصّیت ها 

وابسـته بـه آماده شـدن بـرای مرگ اسـت.

نـزد احمـد محمـود، ابزوردیته در زندگـی و اعمال 
و رفتـار عمومـی شـخصّیت هایش آشـکار می شـود. 
در ابتـدا هیـچ کـس جنـگ را بـاور نـدارد، اّما پـس از 
رویارویـی بـا واقعّیت هـای هولنـاک آن، همـه آرزوی 
بازگشـت بـه روزهـای قبـل از جنـگ و زمان صلـح را 
دارنـد. در واقـع، هنـر احمد محمـود در درهم آمیختن 
جنـگ و زندگـی عمومی و بیرون کشـیدن شـاهکارانة 
مفهـوم پوچـی و ابزورد زندگی و به دنبـال آن، جنگ از 
آن اسـت. گره هـا و صحنه هـای تکراری داسـتان زمین 
سـوخته معّرف زندگی روزانة سـاکنین شـهر است و از 

آن سـو، ایـن سـایة مرگ اسـت که بسـیط می شـود:
»ـ خالـد: مانـدن تو شـهر خطر کردنه! شـوخی 
نیسـت! هر لحظه انتظار ترکیدن گلولة توپ هسـت! 
تـا امروز بـاورم نمی شـد. انگار که همه چیز شـوخی 
پشـت بام  می رفتـم  میومـدن،  کـه  طّیاره هـا  بـود. 
نگاشـون می کـردم. پریـروز کـه بـه کمـک مـردم 
جسـدا رو از زیـر آوار بیـرون می کشـیدم، بـازم باورم 
نشـده بـود... چـون هیچ کدومشـونو نمی شـناختم... 
اّمـا امـروز کـه مهندس کشـته شـد. هر پنج تاشـونو 

می شـناختم« )محمـود، 13۶۸: ۸3(.

در هـر دو داسـتان، جنـگ به عنـوان بخش اصلی 
دو اثـر، شـرایط ناگـوار اجتماعـی مـردم را بـا نتایـج 
مخّربـی که بـه بار آورده، فراهم کرده اسـت؛ شـرایطی 
کـه فـرار از آن بـرای هیچ یک از شـخصّیت های دو اثر 
ممکـن نیسـت. جنـگ بـا تأثیرهـای فیزیکـی و روانی 
کـه بـر افـراد جامعـه می گـذارد، از دیـد دو نویسـنده، 
آشـکارکنندۀ معنای ابـزورد می تواند باشـد. این رویداد 
همچـون پدیـده ای غیرانسـانی رخ می دهـد و بعـد از 
آن، بـا تضـادی انسـانی درمی آمیـزد کـه خواهان صلح 
اسـت و این زمانی اسـت کـه دربارۀ چرایـی این قدرت 

سـازش ناپذیر پرسـش می شـود. بعـد از ایـن رویـداد 
تأثیرگرفتـه از ایـن پدیـدۀ مخّرب نیز مرحله ای شـکل 
می گیـرد کـه در آن به خوبـی ویرانـی را کـه به سـبب 
نابرابـری اجتماعـی تعمیـق می شـود، حـس می کنیم 
و فقدانـی روی می نمایـد کـه در مقابـل زندگـی قـرار 
می گیـرد و در ایـن مرحلـه اسـت کـه ابزوردیتـه در 
بهتریـن شـکل از مفهوم خـود وارد دنیـای اثر محمود 
می شـود و انسـانّیت زدایی، نابرابری اجتماعـی و از خود 
بیگانگـی، معنـای ثابـت از قبل تعریف شـدۀ خـود را از 
دسـت می دهنـد و بـه مقولـه ای متعادل، همیشـگی و 
آشـنا در اثر تبدیل می شـوند. این جایگیری غیرانسانی 
در جامعـه، اثرات عمیقی بر جا می گـذارد و دو انتخاب 
بـر جـای می مانـد: یکـی آنکـه راوی انتخـاب می کنـد 
و چـون وجـودی فاقـد حـّس و بی تفـاوت از حـوادث 
پیرامونش رفتار می کند: »راوی گاه فقط شـاهد و ناظر 
باقـی بماند؛ مثـاّل هنگام غـارت مغازۀ کّل شـعبان، در 
حالـی کـه فریدون باجگیر را شناسـایی کرده، سـکوت 
می کنـد و تنهـا بـه عنـوان ناظـر و خبرنـگار ماهـر 
ماوقـع را بـدون هیـچ اظهار نظـری گـزارش می کند« 
بـرادرش،  چـون  آنکـه  دوم   .)۲۴ )اردالنـی، 1391: 
شـاهد، راه رسـیدن بـه جنـون را انتخـاب می کنـد: 
»وضـع شـاهد خیلـی بده!...بایـد از ئـی منطقه بـره...
باید یه مّدتی بسـتری بشـه و زیر نظر پزشـک باشه!« 

)محمـود، 13۶۸: 1۴۴(.

حاالتـی کـه در آنهـا هیـچ یـک از راویـان دو اثر 
و بسـیاری از شـخصّیت های دو داسـتان، تـاب و توان 
پذیـرش مفهـوم و سـیاهی جنـگ را ندارنـد و چـون 
باردامـو، قهرمـان ابـزورد سـفر بـه انتهـای شـب اثـر 
سـلین، آوارۀ دنیـای جنـگ می شـوند و راه فـراری 
جـز دور شـدن از وجـود خود در دنیایـی دور از دنیای 

واقعّیـت نمی یابنـد.



67 همگرایی و واگرایی تصویر جنگ در ادبّیات..؛ اکرم آیتی و مائده رحیمی رکنی

4ـ آشوب اجتماعی
در رمـان سـفر بـه انتهـای شـب، شـاهد محکوم 
شـدن تمـام فرم هـا و حاالت ضّدبشـری هسـتیم که 
از سـوی راوی بـه تصویر کشـیده می شـود؛ فرم هایی 
چـون رنج هـا و وحشـت های ناشـی از جنـگ، نگرانی 
از سیسـتم اسـتعمارگری، معنـای ابـزورد مدرنیتـه و 
نوآوری هـای شـهرهای آمریکایـی که مردمانـش را با 
مفهوم تنهایی به تصویر کشـیده اند، بی سروسـامانی ها 
و ناامیدی هـای روزانة زندگی در حومه و اطراف شـهر 
پاریـس و نیـز رنج هـای پزشـکانی کـه در گیـرودار 
درمـان بیمـاران فقیـر و ناامیـد خودنـد. در حقیقـت، 
همـة ایـن آسـیب های اجتماعـی می تواننـد طبقاتی 
از دنیـای جهّنـم وار نویسـنده را تشـکیل دهند که در 
 Divine Comédie de Dante( کمـدی الهـی دانتـه
Alighieri( ترسـیم شـده اند؛ بـه این شـکل کـه اروپا 

آفریقـا دنیـای  از سـیاهی جنـگ،  تصویـری اسـت 
اسـتعمار، آمریـکا تصویـر ابـزورد و انسـانّیت زدا، و در 
انتهـا، حومـه و اطـراف فرانسـه تصویـری از مصیبت، 

نابرابـری، مـرگ و بیماری اسـت.

سـلین با اغماض کامالً بیگانه اسـت و هنر توّهم و 
ترسیم خیاِل دور از واقعّیِت اطراف خود را در َسر ندارد. 
در جسـتجوی جامة چرکین همه جا َسـَرک می کشد، 
آن را کشـف می کنـد و آن را می نمایاند. اگرچه حقایق 
ناپسـند را بـا صراحت پیـش روی خواننـده می گذارد، 
اّمـا هرگـز نفرت انگیـز و یـا غیـر قابـل تحّمل نیسـت. 
سـلین با بـه کار بردن سـاده ترین کلمات، سـخت ترین 
و پیچیده تریـن مفاهیـم را به خواننـده منتقل می کند. 
جسـارت سـلین در نفی بسـیاری از ارزش های انسانی 
و تحقیـر تمـّدن به عنـوان الیه هایی از لجـن و نکبت، 
اثری را شـکل می دهد که جامعة فرانسـه را در شـوک 
قـرار می دهـد. او که از طبقات متوّسـط جامعة پاریس 
برخاسـته اسـت، با آزاد کـردن قابلّیت های پنهان ذهن 

بـه عنوان وجـدان روایـت و زبان، اسـلوبی را می سـازد 
کـه در آن زبـان در قالـب خشـونت و تنّفـری از جهان 
مـدرن با دسـتمایه ای از جنـگ همراه می شـود )ر.ک؛ 
یزدانـی خـّرم، 13۸5: 1۷3(. سـلین از بطـن جامعه ای 
برخاسـته اسـت کـه در آن از آرمان گرایـی مذهبـی و 
اخالقـی همچون سـالحی دروغین و ابزاری ترسـناک 
بـرای بـه پیش راندن سـربازان خـود اسـتفاده کرده اند 
و ناسیونالیسـم و حماسـه باوری را بـه گونه ای ترسـیم 
کرده اسـت که گویی چیزی نیسـت جـز رنگ و لعابی 
دلیرانـه بر حرف ها و شـعارهای پزشـکان، پرسـتاران و 
باالدسـتانی که خـود، جنگ واقعـی را درک نکرده اند و 

یا بیـم مواجه شـدن بـا آن را دارند!

اّمـا احمـد محمـود در زمیـن سـوخته، به خوبـی 
توانسـته اسـت آسـیب های اجتماعی زمان خـود را با 
تصاویـری از تفاوت هـای طبقاتـی و اجتماعـی ناشـی 
از جنـگ و بـا خلـق شـخصّیتی چـون »َکل شـعبان« 
در اثـر خـود بـه نمایـش بگـذارد. ایـن شـخصّیت از 
سـویی، زندگـی خـود را با فقـر و بدتر کـردن زندگی 
دیگـر مـردم شـهر می گذراند کـه در جنگ بـه دنبال 
کورسـوی امیـد و تـالش بـرای زندگـی هسـتند و از 
سـوی دیگـر، نبایـد در شـهری بمانـد که هـر روزش 
را بـا مـرگ بـه شـب می رسـاند. اّمـا مانـدن را در این 
شـرایط ترجیـح می دهـد؛ چراکـه بـا سوءاسـتفاده از 
ایـن شـرایط سـخت، قادر اسـت پـول بیشـتری را از 
مـردم بگیـرد. او اجنـاس مغـازۀ خود را بـا قیمت های 
بـاال بـه مردمـی می فروشـد که در تـالش بـرای تنها 
زنـده مانـدن هسـتند تـا از آب گل آلود ماهـی گرفته 
باشـد و تنها به همین دلیل اسـت که در شـهر مانده، 
بـدون آنکـه بدانـد مرگـی هولنـاک در انتظار اوسـت: 
»جلو مغازۀ َکل شـعبان شـلوغ اسـت. قیمت ها دو سه 
برابـر شـده اسـت. اهل محـل ُغـر می زننـد و بدوبیراه 

می گوینـد...« )محمـود، 13۶۸: 11۶(.
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محمـود بـا بـه تصویـر کشـیدن ایـن شـخصّیت، 
انسـانّیت زدایی را به شـّدت نقد می کنـد؛ چراکه همواره 
در پی نشـان دادن این نکته اسـت که شـخصّیت های 
داسـتانش در هـر لبـاس و طبقـة اجتماعـی و بـا هـر 
زندگـی، مفهوم خوشـبختی را که اّولیـن هدف زندگی 
اسـت، کامـاًل فرامـوش کرده انـد و یا حّتی َکل شـعبان 
هـم از زندگی خود همانند دیگر سـاکنان شـهر راضی 
نیسـت. در نـگاه محمـود که نماینـده ای اسـت از تودۀ 
ضعیـف مردم، تنها دلیـل این نارضایتی در هر طبقه ای 
چیـزی جـز جنـگ نیسـت؛ واقعـة خانمان سـوزی که 
آنهـا را در بـر گرفتـه اسـت. اّما ایـن نکته را هـم نباید 
فرامـوش کرد که محمود همیشـه و در تمـام آثار خود 
نماینـده ای اسـت از قشـر ضعیـف جامعه و همـواره به 

نقـد طبقات بـاال و غنـی جامعه پرداخته اسـت.
سـفر بـه انتهای شـب نیز تسـاّلی عمیقی اسـت 
بـرای ضعفـا و قربانیـان زندگـی اجتماعـی و جنگ در 
ایـن اثـر، و بـرای نویسـنده و راوی، یکـی از دالیل این 
نابسـامانی و اختالالت اجتماعی اسـت. ژولین کریستوا 
در کتاب خود، قدرت وحشـت، دربارۀ ابزوردیته و ترس 
از جنـگ نـزد سـلین چنین می نویسـد: »پَسـت ترین 
چیـزی که بـا آن در جنـگ روبه رو می شـویم، برخورد 
بـا حـاالت شـکننده ای اسـت کـه در آنجـا، انسـان در 
سـرزمین های حیوانـی سـرگردان اسـت« )20 :1980 

.)Kristeva,

سـلین و احمـد محمـود یـک تابلـوی تراژیـک و 
ابـزورد از جنـگ می سـازند و آن را چـون راهـی کـه 
بـه مـرگ هدایت می شـود، معّرفـی می کننـد و آنگاه 
بـه درد، سـرخوردگی و حـّس تحقیری کـه مرتبط به 
طبقه بنـدی اجتماعـی اسـت، اشـاره می کننـد. در اثر 
محمـود، راوی تـالش می کنـد تـا علیـه نابرابری های 
اجتماعـی و برتـری اغنیـا بـر فقرایـی کـه بـه سـبب 
فقـر مجبـور به ماندن در شـهر هسـتند، اعـالن ُجرم 

کنـد؛ بـرای مثـال، محمـود در قسـمتی از کتـاب، 
مـا را بـا حرف هـای پیرمـردی نیمه جـان و خسـته 
ایـن  آشـنا می کنـد.  و جنـگ  زندگـی  رنج هـای  از 
پیرمـرد نماینـدۀ تفّکـر نویسـنده اسـت کـه بـه نقـد 
شـرایط نابسـامان جامعـة زمان خـود می پـردازد و به 
واقعّیت هایـی می پـردازد کـه در برخورد بـا آن، فقرا و 
قشـر ضعیف شـهر، چاره ای جـز ماندن در وحشـت و 
بی سـامانی جنـگ ندارنـد و ایـن جنبـة دیگـر ابزورد 
در زمیـن سـوخته اسـت کـه در آن رنـگ و بویـی از 
قهرمان پـروری و شـهادت جویی در راه شـهر و وطـن 
دیـده نمی شـود: »اونـا که پـول داشـتند، رفتنـد... ما 
یه القباهـا ماندیم که مثل گوشـت قربانـی آش و الش 

بشـیم!« )محمـود، 13۸۶: ۶9(.

5ـ سبک نوشتار در خدمت توصیف ابسوردیتة 
جنگ

سـلین در اثر خود، راویتگری داسـتان را در قالب 
اّول شـخص و بـا صـدای باردامـو نشـان می دهـد. در 
واقـع، باردامـو نماینـدۀ صـدای تفّکر درونی سـلین و 
تمـام بازیگـران ایـن اثـر اسـت تـا هرآنچه کـه روایت 
می کنـد، مـا را بـه دنیـای درون نویسـنده و مردمـان 
معاصـر و زمان او آشـنا کند. ژان فرانسـوا بوری دربارۀ 
رهایـی زبان و روایت در اثر سـلین چنین می نویسـد:

»اگـر باردامـو تجربه ای ناخوشـایند و یکسـان 
را در تمـام طـول مسـیر کتـاب تجربـه و مالقـات 
ایـن مسـیر،  ایـن، در طـول  بـا وجـود  می کنـد، 
را  داسـتان  گذرانـدۀ  مختلـف  مکان هـای  تمـام 
تصفیـه می کنـد؛ یعنی مهـارت او در آن اسـت که 
اهـداف پنهـان تفّکـرات اجتماعـی و فـردی را کـه 
فرامی خوانـد، بـه چنـگ آورده، به نـگارش درآورد. 
در حقیقـت، تجربّیـات تاریخـی باردامـو تنهـا بـا 
رهاسـازی فعلـی این تجربّیات قابل لمس و آشـکار 
می شـود؛ یعنـی فرآینـد دوگانه ای از رفـع بیگانگی 

و رهاسـازی زبانـی« )بـوری، 13۸5: 1۸۸(.
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زبان روایی سـلین تلفیقی اسـت از زبان عامیانه و 
زبـان ادبی کـه می تـوان در آن هذیان نویسـی خود را 
بـه خواننـده تلقین نماید؛ روایتی که در آن، خشـونت 
زبانـی کامـاًل مشـهود اسـت. او بـه مـدد اشـرافی که 
بـر زبـان عامیانـه، لهجه هـا و اصطالحـات عامیانـه 
دارد، صراحـت و شـّفافّیتی را کـه اکسپرسیونیسـم 
)Expressionisme( نیازمنـد آن اسـت، از زبـان بـه 
دسـت مـی آورد و بـا برهـم ریختـن پی در پـی زبـان 
خـود، توّجـه خواننده را به شـکلی خارق العـاده جلب 
می کنـد. جنـگ بـرای وی نوعـی درهـم ریختگـی 
زبانـی و کالمـی به وجـود آورده که یکـی از مهم ترین 
جنبه هـای آن، فروریختگـی اخالق گرایـی و اسـتعاره 

است.

نـزد احمـد محمود نیز عمل روایت گـری در قالب 
اّول شـخص و از زبـان روایتگـری اسـت که بیشـتر از 
درون و وجـود نویسـنده اسـت تـا دنیای بیـرون و در 
شـهری جنـگ زده و در میـان خانواده و دوسـتانی که 
راوی را کاماًل می شناسـند. اّما روایتگر زمین سـوخته 
بـرای مخاطـب خـود گمنـام و یـا حّتی بی نام اسـت 
و خواننـده تنهـا بـا صدایـی درونـی در ارتباط اسـت؛ 
صدایـی کـه بیشـتر گـزارش می دهـد و احسـاس و 
واکنـش را از او گرفته انـد. در واقـع، محمـود عمـل 
روایـت  را بـر عهدۀ یـک »من« می گـذارد که تصمیم 
دارد زندگـی مـردم اهـواز را در دوران ابتدایـی جنـگ 
روایـت  کنـد و قصـد دارد تـا بـا صدایی ناشـناخته از 
دنیـای درون نویسـنده، پیغـام جنـگ را بـه ایرانیانی 
انتقـال دهـد کـه در آن شـرکت نداشـتند، یـا تنها با 

اخبـار رادیو در وحشـت آن سـهیم می شـدند:
»وقتـی خبر کشـته  شـدن بـرادرم را در جنگ 
شـنیدم، از تهـران راه افتـادم، رفتـم جنـوب. رفتم 
را  ایـن مناطـق  سوسـنگرد. رفتـم هویـزه. تمـام 
رفتـم. تقریبـاً نزدیک جبهـه بودم. وقتی برگشـتم، 
واقعـاً دلـم تلنبـار شـده بـود. دیـدم چـه مصیبتی 

را تحّمـل می کنـم. اّمـا مـردم چـه آرام اَنـد. چـون 
تـا تهـران موشـک نخورد، جنـگ را حـس نکردند. 
دلـم می خواسـت الاقـل مـردم مناطـق دیگـر هم 
بفهمنـد کـه چـه اتّفاقی افتـاده اسـت. همین فکر 
وادارم کـرد کـه زمین سـوخته را بنویسـم« )زنوی 

جاللـی، 13۸۶: ۸۸(.

ایـن »مـن« در سـفر بـه انتهای شـب در دو سـو 
دیـده می شـود: اّول، زمانـی کـه نویسـنده گذشـتة 
خـود را بیـان می کنـد و دوم، معـّرف آن »مـن« کـه 
متعلّـق بـه زمـان و مکانـی از دسـت رفته اسـت: »در 
بیسـت سـالگی، دیگـر گذشـته ای نداشـتم. بـا مـادر 
تمـام خیابان هـا، خیابان های یکشـنبه را قـدم زدیم« 
)سـلین، 13۷3: ۸1(. ایـن »مـن« در زمیـن سـوخته 
نیـز از سـوییی چـون روزنامه نـگاری در حـال نگارش 
مسـتند اسـت و از سـوی دیگـر، یـک »مـن« تخّیلی 
اسـت کـه روایتگر زندگی سـاکنان اهـواز و خانواده ای 
در ایـن شـهر در زمـان جنـگ اسـت؛ خانـواده ای که 
همچـون نویسـنده، بـرادر خـود را در دوران جنـگ از 
دسـت می دهـد و گویـی ترسـیمی  اسـت از زندگـی 
واقعـی راوی در طـول جنـگ، اّمـا نـه کامـاًل منطبق. 
راوی سـفر بـه انتهـای شـب نیـز وسـواس گونه و در 
طـول کّل رمـان، ارتبـاط خـود را با مخاطـب تخّیلی 
خویـش حفظ کرده اسـت و تمام تجربّیـات و تفّکرات 
خـود را در اختیـار او می گـذارد؛ گویی چون شـهرزاد 
دنیای شـرق، سـلین روایتگر دنیای جنـگ زده، مدرن 
و ابـزورد غـرب اسـت، بـه گونه ای کـه از ابتدا تـا انتها 
»خواننـده همـواره حـّس و اجبار خواندن داسـتانی را 
دارد کـه گویی روایتی شـفاهی اسـت بـرای مخاطبی 
حقیقـی کـه در دل داسـتان و کنـار راوی قـرار دارد« 
)Godard, 1999: 43(. باردامـو، روای سـفر به انتهای 
شـب نیز بـه کوچکترین جزئّیـات دّقت فراوانـی دارد، 
شـخصّیت ها را به خوبی می شناسـد، گذشته هایشـان 
را خـوب  روانیشـان  و حـاالت  آنـان  احساسـات  را، 
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می شناسـد: »دختـر قاضـی سـاختن کوکتـل را بلـد 
اسـت... مـردم نگـران هسـتند، بّچه هـا دیگـر لهجـة 

پدرانشـان را ندارنـد...« )سـلین، 13۷3: 359(.

روای زمیـن سـوخته نیـز همـواره در ارتبـاط بـا 
دیگـر شـخصّیت ها قـرار می گیـرد تا هـم داسـتان را 
پیـش بـرد و هـم جنبه هـای ناگفتـة شـخصّیت های 
خویـش را آشـکار کنـد. بنابرایـن، مخاطـب از سـوی 
راوی فراخوانـده می شـود تـا بـر تفّکـرات درونـی و 
بیرونـی زمـان خـود از جانـب نویسـنده و راوی بـه 
تأّمـل و تفّکر بپردازد. محمود همچون اسـتاد نوشـتار 
جامعه شـناختی، هیچ  گاه ویژگی های شـخصّیت های 
خویـش را بـه حال خـود نمی گذارد. قبـل از آفرینش 
اثـر، جامعـه ای می سـازد و در آن دسـت بـه خلـق 
انسـان های متفـاوت از نظـر ذهنی و فیزیکـی می زند 
و بـا نـگارش اثـر، بـا شـخصّیت ها و بازیگـران دنیـای 
درونـی و بیرونـی خـود زندگـی می کنـد. راوی یـا 
نویسـنده اسـتعداد آن را دارنـد کـه همـواره چـون 
صدایی سـرد و خنثـی به روایت بپردازند، خونسـردی 
خویـش را در نقـد جامعـة زمـان خود حفـظ کنند و 
در کنـار آن تابلویـی از شـخصّیت هایی بسـازند کـه 
بـا زبانـی مردمـی و عامیانـه به نقـد جامعـه بپردازند؛ 
بـه  عنـوان  مثـال، در بخش هـای مختلف کتـاب، امیر 
سـلیمان یکـی از شـخصّیت های داسـتان در حـال 
بـازی نـرد اسـت؛ بازیـی کـه گویـی تبدیل بـه عادت 
شـده  اسـت و عملـی از زندگـی ابـزورد را در شـرایط 
جنگ نشـان می دهد. سـؤالی که ذهن خواننـده را در 
دنیـای محمـود درگیـر می کنـد و محمـود کاری جز 
نگاشـتن و نمایش دنیـای ابزورد نمی کنـد تا خواننده 
خـود بـا ذهن درگیرش به آن دسـت یابـد. همچنین، 
در جایی دیگر و در سـکانس های پایانی اثر، نویسـنده 
از انگشـت بریـدۀ محّمـد مکانیـک در بمبـاران شـهر 
می نویسـد؛ شـخصّیتی دیگـر از کتاب کـه خواننده را 

بـا اسـتدالل ها و تفّکـرات او به دنیـای درونی محمود 
نزدیک تـر می کند. انگشـت بریدۀ او که بـر قلب راوی 
نشـانه رفتـه اسـت و یـا شـش لولـة نفـت که سـمت 
شـمال را نشـان می دهـد، می توانند نشـانه هایی برای 
خواننـده باشـند کـه منطق هـر مخاطبـی را همچون 
نشـانه ای سـمبلیک به چـرا و چگونگـی ایـن زاویه از 
دید نویسـنده بر مخاطب سـوق می دهند. اّما پرسـش 
اینجاسـت کـه آیـا ایـن نوشـتار نشـانه وار از لوله های 
نفت کش هـا، نقـدی بر جامعة سـرمایه داری نیسـت؟! 
آیـا انگشـت بریـدۀ محّمد مکانیک که بـر قلب خنثی 
و بی تفـاوت راوی نشـانه رفتـه، همچـون لوله هـای 
تفنگ هایـی نیسـت کـه از جانـب کشـتگان جنگ بر 
جـان دنیای جنگ و جنگ طلبان نشـانه رفته اسـت؟!

اگـر ذهـن کنجـکاو باردامـو همچـون کودکـی 
را خلـق  بی پاسـخ  پرسـش هایی  داسـتان  در طـول 
می کنـد کـه توّجـه مخاطـب را جلـب می نمایـد و 
درونـش را درگیـر دنیـای ابـزورد و تن هـای مـردم 
معاصـر غـرب می سـازد، محمـود ایـن کار را به عهدۀ 
وحشـت،  دربـارۀ  تـا  می گـذارد  شـخصّیت هایش 
بیهودگـی و چرایـی جنـگ سـؤال هایی را در ذهـن 
خـود طـرح کننـد و بـه دنبـال جـواب آن، خـود را 
درگیـر واقعّیـت دنیـای بیـرون خـود و دنیـای درون 
محمـود کننـد. در واقع، محمود به پرسـش های خود 
جنبـة عمومـی می دهـد و همـواره در طـرح مسـائل 
اجتماعی به صورت مسـتقیم، خنثی اسـت و با وجود 
ایـن، اسـتعدادی دارد کـه خواننده را مجبـور به تفّکر 
در مشـکالت زیرپوسـتی جامعـه و الیه هـای درونی و 
پنهـان آن در نوشـتار خویش کند. بنابرایـن، در رمان 
احمـد محمود، می تـوان دو »مـن« را مشـّخص کرد: 
یکـی »مـِن« شـخصی، درونـی و خانوادگـی راوی که 
در بیـان درد یـک خانـواده در مـّدت جنـگ خلـق 
می شـود و دیگـری »مـِن« اجتماعـی کـه روایتگـر 
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اسـت. آن »من« که بیشـتر یک وجود خنثی اسـت و 
به گونـه ای غیرمسـتقیم دردهای اجتمـاع زمان خود 
و ابزوردیتـة آن را در طـول جنـگ نشـان می دهـد، 
»مـِن« گمنـام و ناشـناخته ای اسـت کـه می تواند در 
دیگـر شـخصّیت ها و بازیگـران کتاب، خـود را بازیابد.

6ـ جهان بینی جنگ
ـ1( بینش گستاخانه و منفی اندیشانه از جنگ 6

هانـری گـدار دربـارۀ اّولین ویژگـی باردامو چنین 
می نویسد:

»او در معرض تمام خشـونت های تاریخ اسـت... 
باری سـنگین اسـت، فرد سـرباز شـده ای که در زیر 
بـار تجهیـزات باید راهـی برای حرکـت بیابد. جنگ 
از اّولین خشـونت هایی اسـت که  او مجبور می شـود 
در رمان با آن روبه رو شـود؛ جنگی که آشـکارکنندۀ 
ذات مشـترک تمام خشـونت هایی اسـت که قبل از 
آن متحّمـل شـده اسـت و تمـام آنهایـی را کـه بعد 
.)Godard, 1999: 87( »از آن تحّمـل خواهد کـرد

و  ابـزورد  قهرمانـی  باردامـو  توصیـف،  ایـن  بـا 
خلق شـده از دنیای سـلین، به شـخصّیتی اسطوره ای 
در دنیـای معاصـر تبدیل می شـود و شـورش سـلین 
تا سـرزمین متافیزیک مسـئلة َشـر در انسـان و معنا 
در زندگـی بشـری روی زمیـن پیـش مـی رود: »ایـن 
همیـن طـوری شـروع شـده بـود. مـن هیـچ چیـزی 

نگفتـه بـودم، هیـچ چیـزی«1 )سـلین، 13۷3: ۴(.

در ایـن جملـه، فعـل از »عـدم« بـه وجـود می آید؛ 
چراکه هیچ مرجعی در مقابل چنین چیـزی )ça( وجود 
نـدارد. ایـن نشـان می دهد کـه رنج ها به محـض آنکه از 
آنهـا صحبت می کنیم، شـروع می شـود؛ زیرا ایـن واضح 
اسـت کـه حامـل رنـج و درد در آگاهـی اسـت. بـه نظر 
می رسـد که ضمیر خنثی و نامشـّخص »ça« بازگشتی 
اسـت به خأل و سـکوت ابتدایی: »تا دیگر از آن صحبتی 
نکنیم«. رمان مسـیر خود را با بازگشـت به نقطة ابتدایی 

کامـل می کنـد و بـا خـروج از سـکوتی محـض، کتـاب 
بـه نقطة صفـر زبانشناسـی بازمی گـردد. در واقـع، هیچ 
حرکـت رو بـه جلویی وجود ندارد و سـلین ناتواناییش را 
در بـه چنـگ آوردن هسـتی زمان اثبـات می کند: »تنها 
سـکوت، واقعـی اسـت؛ چراکـه وجـود ندارد«. برحسـب 
ایـن مفهـوم، حقیقت بعد از نقطة پایان داسـتان آشـکار 
می شـود و ایـن مفهـوم خالـی از وجود غیرقابل بیـان، از 

انسـان و تفّکرات او گریزان اسـت.

زندگـی بـرای راوی سـفر بـه انتهـای شـب، چـون 
دروغـی بـزرگ اسـت. باردامـو از تجربّیـات متوالی خود 
ایـن درس را فرامی گیـرد کـه زندگـی سـترون اسـت؛ 
چراکـه نمی تـوان از گنـگ بـودن آن فـرار کـرد و تنهـا 
می تـوان شکسـت بشـریّت را در آن جسـتجو نمـود. 
سـترون بودن، تاریکی و شـب، متعلّق بـه حوزۀ معنایی 
متافیزیکی اسـت که در شـّر اخالقی معنا پیدا می کند؛ 
مفهومـی کـه به وضـوح در تمـام بخش های اثر سـلین 
دیـده می شـود و خوبـی و شـر در سیسـتم دوگانـة روز 
و شـب واکنش نشـان می دهنـد. انگیزه و تیرگی شـب، 
چنان کـه قبـاًل در اثـر خـود آن را سـاخته و پرداختـه، 
یک پیش جهان نامحسـوس و در عین حال، محسـوس 
اسـت و گویی سیاهی شـب، تیرگی و مبهم بودن روح و 
جـان دنیا و بازیگرانـش را به دنبـال دارد )25-30 :1980 

.)Kristeva,

اسـتعارۀ شـب بـه ایـدۀ سـفر در سـیاهی پیونـد 
می خـورد: »االن هـر دو همسـفر هسـتیم. کاهـن یاد 
گرفتـه در شـب قـدم بزند؛ چون مـا، چـون دیگران« 
)سـلین، 13۷3: 93۲(. در حقیقت، تیرگی و سـیاهی 
شـبی کـه سـلین بـه سـوی آن در سـفر اسـت، تنها 
بـه محدودیّـت مفـرط  بلکـه سـفر  نیسـت،  مـرگ 
اخالقّیات و رفتارهای غیرانسـانی اسـت. از نظر سلین، 
سـیاهی و شـب، اسـتعاره ای از اعمـاق روح هسـتند؛ 
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اسـتعاره ای از ایـدۀ تخّطـی از اخـالق، مثـل مرتکـب 
قتلـی شـدن بـرای مقـداری ناچیز پـول، یا تماشـای 
دوسـتی در حـال مرگ و یـا حرکت به سـوی انتهای 
دروغ و بُزدلـی. لوئـت بدبینـی و نگرش تیرۀ سـلین را 
چنین ترسـیم می کنـد: »تجربة مرگی سـازمان یافته 
و بی تفـاوت، یک ایسـت در فرایند تمـّدن آداب ایجاد 
کرد و انسـانّیت زدایی، دشـمنان و یا حّتی دوسـتان و 
مّتحـدان، بربریّـت و غرایـز ابتدایی را در رنـج اّول قرار 

.)Louette,  2011:  27( داد« 

سـلین حـّس منفی اندیشـی زندگـی را به خوبـی 
درک کـرده اسـت و بـه سـبب ایدۀ نبوِد هسـتی زجر 
می کشـد. او ابزوردیتـه را می پذیـرد و بـه آن افتخـار 
می کنـد و یـا حّتـی آن را به عنوان »بن بسـت وجود« 
در اثـر خویـش تمجیـد می کنـد. بررسـی عمیـق اثر 
سـلین احاطة منفی اندیشـی را اثبات می کند. سـلین 
در یـک مصاحبـه چنین می گوید: »یقیناً من وابسـته 
بـه مکتـب منفی اندیشـان هسـتم« )سـلین، 13۷3: 
19۸۷(. چنیـن اسـت معنـای سـفر به انتهای شـب، 
چنان کـه خـود او می گویـد: »انسـان، عریـان اسـت؛ 
فاقـد همه چیـز، حّتی ایمـان به خودش. ایـن، کتاب 
در  وی خـود   .(Anglard,  1993:  98 اسـت«   مـن 
مجلّـة تـل کل )Tel quel( چنیـن توضیـح می دهـد: 
»می نویسـیم؛ چراکـه بدبختیـم. جهـان شـما همـة 
چیزهایـی را کـه باقـی مانـده، دریـده اسـت. شـما 
تنهـا هسـتید. شـاعران هیچ زندگـی درونـی ندارند و 
نویسـندگان همگی لکنت دارند« )سـلین، 13۷3: 1(.

داسـتان  شـخصّیت های  نیـز  محمـود  اثـر  در 
اکثـراً ناامیـد، مأیـوس و بـدون هیـچ شـور خاّصی در 
زندگـی  هسـتند، آنها بـا پذیرفتـن شـرایط ناامیدانه، 
هیچ درخواسـتی برای جنگیدن، برای داشـتن آرزوی 
زندگـی بهتـر و نه حّتـی قدرتی برای شکسـتن دیوار 
زندگـی وحشـتناک و پیـش و پاافتـادۀ اطـراف خـود 

ندارنـد. راوی زمیـن سـوخته، داسـتان را از پشـت 
یـک پـرده، ماننـد نگاهـی مخفـی توضیـح می دهـد، 
چنان کـه گویـی مالقـات یـک زندانـی را بـا اعضـای 
خانـواده اش بـه تصویـر می کشـد. محمود این سـبک 
خـاص را قبالً در توضیح داسـتان یک شـهر نیز تکرار 
کـرده  اسـت؛ جایـی  که نقطة کانونی داسـتان، شـبیه 
زندانـی اسـت کـه در آن همـة زندانی هـا بـه نوبـت 
منتظر شـکنجه و مرگ هسـتند. عالوه بـر این، حّس 
ناتوانـی و ناامیـدی از یـک شـخص بـه شـخص دیگر 
ماننـد یک مریضی ُمسـری و مرگبار منتقل می شـود. 
راوی رمان زمین سـوخته همچون مورسـو در بیگانه، 
اثـر کامـو، مردیسـت بی تفـاوت و بیگانـه نسـبت بـه 
اطرافیـان خـود، و بـه سـبب بی تفاوتـی او در مقابـل 
مـرگ، جنـگ و قتـل عـام مـردم شـهرش، خـود را 
مجـرم می پنـدارد، بـا ایـن تفاوت کـه ماننـد قهرمان 
اثـر کامـو، مرتکب قتلی نمی شـود که دلیـل آن حّس 

و نـگاه ابزورد باشـد.

6ـ2( میهن پرستی و قهرمان پروری
آنچـه در ایـن پژوهـش گفتـه شـد، تالشـی بـود 
بـرای رسـیدن بـه وجوه مشـترک دو نویسـنده در آثار 
آنـان؛ وجوهـی کـه با بررسـی آنهـا می توان بـه نگاهی 
مشـترک در دو اثر رسـید و آن نگاه چیزی نیست مگر 
رسـیدن بـه دنیای ابـزورد و تلـخ در جوامعی جنگ زده 
کـه نابسـامانی و کشـتار آنهـا را در بر گرفته اسـت. اّما 
اینجـا بررسـی ارزش هـا و امتیازهایـی مـّد نظـر اسـت 
کـه اثـر را از دید دو نویسـندۀ مشـرق و مغـرب متمایز 
می کنـد؛ ارزش هایـی که ریشـه در فرهنـگ، مذهب و 
اعتقـادات مردمان دو کشـور دارد و همیـن ارزش ها در 
نگاه و ادبّیات نوشـتاری دو نویسـنده نیـز انعکاس پیدا 

کرده اسـت.

حّسـی  محمـود  احمـد  شـخصّیت های  در 



73 همگرایی و واگرایی تصویر جنگ در ادبّیات..؛ اکرم آیتی و مائده رحیمی رکنی

بـه  تشـویق  را  آنهـا  کـه  دارد  وجـود  میهن پرسـتانه 
حضـور در میـدان جنـگ می کنـد. آنجا هر انسـانی که 
خانـه و خانـوادۀ خویـش را در خطـر ببیند، بـرای دفاع 
برمی خیـزد، همچـون بـاران و یا بـرادر راوی کـه در راه 
دفاع از وطن، شـهر و خانوادۀ خود به شـهادت رسـیدند 
و مـادر بـاران کـه چون زنی مبارز، اّما در شـهر و پشـت 
سـنگرها و در ادامة راه پسر و همسرش، همچون مردی 
بـه پایـداری برخاسـت و دیگـران را بـه این راه تشـویق 
کـرد. اّمـا با همـة این مـوارد، این ایدئال میهن پرسـتانه 
و سیاسـت قهرمان پرورانـه نمی توانـد نارضایتـی روحی 
شـخصّیت ها را در ایـن رمـان کتمان کنـد و از بین برد. 
در واقـع، مردمـان دنیـای احمـد محمـود در انتهـا و با 
وجـود تمـام این عقایـد، جز به پایان جنگ و بازگشـت 
بـه زندگـی عـادی، آرزویی ندارنـد؛ چیزی کـه در تمام 

دنیـای شـرق و غرب حقیقتـی انکارناپذیر اسـت.

بـا وجود ایـن، چه چیـز آنها را تشـویق به حضور 
سیاسـی  بینـش  درک  بـرای  می کنـد؟  جنـگ  در 
مبـارزان ایرانـی، بایـد بـه تاریـخ و فرهنگ عاشـورا و 
قیـام امـام حسـین)ع( رجوع کـرد. این بینـش مذهبی 
و میهن پرسـتانه، اّولیـن انگیـزۀ سـربازان ایرانی برای 
جنـگ  هرچنـد  اسـت.  کشـور  و  خانـواده  از  دفـاع 
بـرای ایرانیـان جنبـة اسـتعمارگرانه ای نداشـت، ولی 
فاقـد جنبه هـای سیاسـی هـم نبـود. بـا وجـود ایـن، 
مبـارزان ایرانـی بـا حّس میهن پرسـتی و بـه تقلید از 
پیشوایشـان، امام حسـین)ع(، به جنگ پرداختند و در 
ایـن راه، جـان و مـال خـود را فـدای کشـور، مـردم و 
خانـوادۀ خود کردند؛ حماسـه و اسـتقامتی کـه ما در 
برخـی شـخصّیت های رمان زمیـن سـوخته دیده ایم.

اّمـا در سـفر بـه انتهـای شـب، حّس ناخوشـایند 
بـه تصویـر می کشـد کـه  نویسـنده  را  ناُزدوَدنـی  و 
جنـگ در دنیـای سـلین آن را خلـق کـرده اسـت و 

جنـگ همچـون هیوالیی اسـت کـه ارزش هایی چون 
شـجاعت و میهن پرسـتی را در بدتریـن شـکل خـود 
بـه نوعی کمدی اجتماعـی کاماًل ریاکارانه تنـّزل داده 
اسـت. بعضـی از منتقـدان سـلین، قصـد او از انجـام 
ایـن کار را بـه شـوک فروبـردن جامعـه می دانسـتند، 
اّمـا انگیـزۀ اصلـی در جای دیگـر بـود. در واقع، جنگ 
برای سـلین خاطره ای اسـت منزجرکننده و نویسنده 
جامعـه ای  بـا  را  خـود  حسـاب  آن،  در  می خواهـد 
خودخـواه، فریبـکار و ریـاکار تسـویه کنـد کـه بـا نام 
ارزش هایـی چـون میهن پرسـتی و مقاومت، سـربازان 
را راهـی جنگـی می کننـد کـه تنهـا دروغـی از ایـن 
ارزش هـا را بـر ذهن هایشـان تزریـق کرده انـد. فریـاد 
عصبانّیـت و خشـم سـلین از ایـن فریبـکاری، دروغ و 
ریـا را می تـوان ایـن  گونه شـنید: »منافق... بـرای این 
سـفر بـود که بـه دنبال من بودنـد. زیر تبر، مـن آن را 
فریـاد می کشـیدم. این حسـاب بین من و آنهاسـت« 

.)Muray, 2001: 51(

در ایـن رمـان، ارزش هایـی چـون میهن پرسـتی، 
و  می شـوند  معکـوس  شـجاعت  و  قهرمان پـروری 
تبدیـل به قدرت هایی می شـوند که گرایـش به مرگ 
دارنـد. آن زمان اسـت که بُزدلی ارزش نیمه پارسـایانه 
می گیـرد و باردامـو از آنکـه تنهـا کسـی اسـت کـه 
صاحـب ایـن ارزش اسـت، احسـاس تـرس می کند و 
ایـن تـرس و مطالبة بُزدلـی نزد قهرمان، مثالی اسـت 
گیـرا از سـیاهی کـه نویسـنده در پَسـتوی تجربّیـات 
خویـش بـه آن تـن داده اسـت. سـلین با روی گشـاده 
از بُزدلـی خویـش حـرف می زنـد و بـرای او، بُزدلـی 
متـرادف با روشـن بینی ِخَرد اسـت: »بله، کامـاًل بُزدل، 
... مـن جنـگ را و هـر آنچـه را کـه در آن وجـود دارد، 
رد می کنـم. ... کامـاًل صریـح آن را رد می کنـم، با همة 
انسـان هایی که آن را شـامل می شـوند. ... فقط زندگی 
اسـت که بـه حسـاب می آیـد« )سـلین، 13۷3: 5۴(.
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در ایـن بیـان، جنـگ از ایده ای برمی خیـزد که بر 
حسـب آن، میهن پرسـتی گفتاری اسـت بـرای پنهان 
کـردن حقیقـت درونـی انسـان و بـرای پنهـان کردن 
طبیعت واقعی آن پشـت رنـگ و لعابی از گفتار مثبت 
مردمـی بـه اصطالح قـوی و متمّدن، و از نگاه سـلین، 
شکسـت در قلـب تمـّدن اسـت و ایـن شکسـت بـه 
سـادگی در اعمـاق طبیعـت انسـان توصیف می شـود.

نتیجه گیری
سـلین و محمـود دو نویسـندۀ جنگ هسـتند که در 
خـالل آثـار خود بـه توصیف نگرش منفی خود نسـبت 
بـه جنـگ می پردازنـد. آنهـا ویرانی هـا و آثـاری را کـه 
ایـن واقعـه بـر جوامـع درگیـر جنگ تحمیـل می کند، 
افشـا می کننـد. از دید ایـن دو نویسـنده، جامعه ای که 
گرفتار جنگ شـده  اسـت، هیچ  گاه به شـکل اّول خود 
بازنمی گـردد. اّما این فقط رنج های جسـمی نیسـت که 
مـردم را مـورد آزار و اذیّـت قرار می دهـد، بلکه رنج های 
روانـی نیـز مانند تـرس، نگرانـی و ناامیدی، سـربازان و 
مـردم را بـه یک میزان تحت تأثیر قرار می دهد. سـلین 
و محمـود دربارۀ بدبختی انسـان ها و شـور و شـوق کم 
آنها برای زندگی می نویسـند. در این مطالعه، به تحلیل 
تأثیرهـای زبان برهنه و خشـونت آمیز این دو نویسـنده 
از طریـق نگـرش مصیبت بـار آنهـا پرداختیـم و در آن، 
سـطوح مختلـف زبانـی، گوناگونی سـبک ها، اسـتفاده 
از زبـان گفتـاری، احساسـات و رئالیسـم اجتماعـی ـ 
زبان شـناختی و... گـواه این مطلب هسـتند. همچنین، 
رئالیسـم توصیفـات آنهـا، گاهـی حالـت خیالـی یـک 
واقعّیـت غیرقابل باور و غیرانسـانی را به خـود می گیرد. 
همچنیـن، ایـن دو نویسـنده در زبـان خـاّص خـود 
نـوآوری داشـته اند. آنها همانند نویسـندگان رئالیسـت، 
ممنوعّیت هـای زبـان ادبـی را زیـر پاگذاشـته، بسـان 
زبـان گفتار نوشـته اند )سـلین با زبـان عامیانه و سـیاه 
خـود و محمـود با لهجة اهـوازی خویش( و اساسـاً زبان 

روزمـّره و عامیانـه را به شـأن و منزلت ادبی رسـانده اند. 
در این میان، سـلین همانند یک انسـان تیزبین، جنبة 
امپریالیسـتی جنـگ را درک  کرده، بـر بیهودگی کامل 
آن تأکیـد نمـوده اسـت. ایـن بدبینـی و نگاه ابـزورد به 
جنـگ در اثـر محمود نیز دیده می شـود، بـا این تفاوت 
کـه ایـن بدبینـی در شـخصّیت های ایرانـی کـه متأثّر 
از نگرشـی خـاص نسـبت بـه جنگ  هسـتند، کمتـر از 
بدبینی شـخصّیت رمان های فرانسـوی اسـت. در رمان 
محمود، شـهروندان تحت تأثیر تاریخ و فرهنگ عاشـورا 
بـرای دفاع از کشـور، شـهر و خانوادۀ خـود، ارزش هایی 
چـون میهن پرسـتی و شـهادت طلبی را در خـود حفظ 
کرده انـد. مناظـر و صحنه های تاریک نیز بـا نگرش و یا 

حّتـی حالت روحـی راوی ارتباط مسـتقیم دارد.

طبـق نظر سـلین، فرد احسـاس تنهایـی می کند؛ 
زیـرا به این می اندیشـد کـه در میان تمام این سـربازان 
کـه حاضـر بـه قربانـی خـود در راه وطن هسـتند، تنها 
اوسـت کـه خواهـان جنـگ نیسـت. او خـود را مقّصـر 
می دانـد و قهرمانـی را رد می کنـد، چون بـه گفتة وی، 
جنـگ چیـزی جـز یـک جنـگ صلیبـی آخرالّزمانـی 
نیسـت. او عامـل بالقـّوۀ خشـونت و شـرارت در درون 
انسـان را و تمـام آنچـه کـه او را بـه سـوی مـرگ روانه 
کرده اسـت و زندگی را پَسـت می کند، محکوم می کند. 
اّمـا قهرمـان رمان هـای محمـود می توانند خـود را برای 
دیگـران و عقاید ایشـان فـدا کنند. اّما در دنیای سـلین، 
چیـزی جز عقایـد ُسسـت نمی بینیم. شـخصّیت رمان 
سـلین، سـفر را به عنوان یک راه گریـز انتخاب می کند. 
علی رغـم تنـّزل او در طـول رمـان، وی می تواند از شـب 
و سـیاهی حاکـم بـر زندگی خـود بگذرد و به روشـنایی 
و امیـد برسـد، در حالـی که قهرمـان رمان محمـود، در 
زمـان حملـه می پنـدارد کـه خـود را فـدا کـردن در راه 
عقایـد وطن دوسـتانه یـا حّتـی در راه گریـز از بدبختـی 

موجود در شـرایط انسـانی، کار بیهوده ای اسـت.
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بـرای هـر دوی آنهـا ادبّیات باید به مسـئلة معنی 
جنگـی بپـردازد کـه آنهـا در آن زیسـته اند. در واقـع، 
آنهـا در جسـتجوی ایـن حقیقـت هسـتند کـه تـا 
زمـان پایـان مبـارزه پنهان باقـی می ماند؛ به سـخنی 
دیگـر، جنـگ بـه دو نویسـندۀ نامبـرده این امـکان را 
می دهـد تـا آزادانـه حرف هـای خـود را بیـان کننـد. 
اّمـا موضع گیری و نگرش سـلین و محمود نسـبت به 
جنـگ، بـا توّجـه بـه جهان بینی آنهـا متفاوت اسـت، 
بـه طـوری کـه در زمین سـوخته، افشـاگری محمود 
در راسـتای تعّهد و میهن پرسـتی سیاسـی، اخالقی و 
نظامی اسـت، در حالی که سـلین در سـفر به انتهای 
شـب بـه سـوی پوچگرایی متمایل می شـود؛ زیـرا اثر 
او بیـان یـک چشـم انداز گسـترده  تر یک جهان اسـت 
کـه در آن، جنـگ خود شـّر مطلق اسـت که بخشـی 

از ماهّیـت انسـان ها را تشـکیل می دهـد.

پی نوشت ها:
1- «Ça a débuté comme ça. Moi, je n’avais 

jamais rien dit. Rien.» (Céline, 2008 : 4).
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